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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρυθµιστής για την ανάπτυξη 
η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Τ
ο τραπεζικό σύστηµα συνιστά τον κεντρικό πυλώνα της οικονοµίας για τη διοχέτευση κεφαλαίων στα αποδοτικότερα και ασφα-
λέστερα επενδυτικά σχέδια. Η προσήλωσή του στην αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων έρχεται µετά 
τη διόρθωση των ανισορροπιών των ισολογισµών των τραπεζών µετά τον τελευταίο κύκλο ανακεφαλαιοποιήσεων και δείχνει τη 
σηµαντικότητά του για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο στόχος που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές είναι η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων κατά σχεδόν 40 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του 2019. Το έργο αυτό αναµένεται να επιδράσει θετικά στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αφενός µέσω της αύξησης της 
προσφοράς πιστώσεων, αφετέρου µέσω της αναδιάρθρωσης του επιχειρηµατικού και παραγωγικού τοµέα, έργο το οποίο µπορεί να προσελκύσει 
νέα επενδυτικά κεφάλαια, εξυγιαίνοντας πολλές επιχειρήσεις. Σήµερα το τοπίο, µετά τα βήµατα προόδου σε επίπεδο νοµοθετικών πρωτοβου-
λιών και ρυθµιστικού πλαισίου, είναι µετά από πολύ καιρό καθαρό και οι τράπεζες κινούνται προς την ολοκλήρωση του στόχου µε προκαθορι-
σµένη πορεία και σηµατωρό την ανάπτυξη της οικονοµίας.
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Εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί μία 
δεκαετία για να 
υποχωρήσουν τα 
κόκκινα δάνεια 
κάτω του 5%, 
επίπεδο που 
θεωρείται υγιές 
για το τραπεζικό 
σύστημα.

Τ
ο… βαρύ πυροβολικό τους 
ετοιμάζονται να ρίξουν οι 
τράπεζες στο μέτωπο της μεί-
ωσης των κόκκινων δανείων, 
καθώς διαπιστώνουν σημάδια 
παρατεταμένης κάμψης στις 
ρυθμίσεις, την ώρα που πρέ-

πει να αυξηθούν σημαντικά, για να επιτευχθούν οι 
«φιλόδοξοι» στόχοι του 2018.

Μακροπρόθεσμα, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί 
μία δεκαετία για να υποχωρήσουν τα κόκκινα δά-
νεια κάτω του 5%, επίπεδο που θεωρείται υγιές για 
το τραπεζικό σύστημα, τη στιγμή που οι τράπεζες 
βρίσκονται ουσιαστικά στην εκκίνηση της υλοποί-
ησης του στόχου για τη μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων τους κατά 38% για την περί-
οδο Ιουνίου 2016 - Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνο-
ντας το υπόλοιπό τους στα 66,7 δισ. ευρώ από 106,9 
δισ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις αλλαγές που επήλθαν στο 
νομοθετικό πλαίσιο (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 
νομική κάλυψη), οι νέου τύπου ρυθμίσεις θα εστι-
άζονται στην οριστική διευθέτηση δανείων, με «δέ-
λεαρ» γενναίες διαγραφές χρέους. Θα προτείνεται, 
δηλαδή, στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια η άφεση μέρους του χρέους τους, εφόσον 
εξυπηρετήσουν, ομαλά, ή αποπληρώσουν, πρόωρα, 
το συμφωνηθέν μέρος της οφειλής. Έτσι, χάρη στο 
νομοθετικό οπλοστάσιο που θα τεθεί σε πρακτική 
εφαρμογή, οι τραπεζίτες αισιοδοξούν πως οι «μά-
χες» σύντομα θα αρχίσουν να κερδίζονται.

Το στίγμα για το πώς οι τραπεζίτες βλέπουν 
πλέον να διαμορφώνεται το πεδίο για την αντιμε-
τώπιση των κόκκινων δανείων έδωσε πρόσφατα ο 
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρ. 
Μεγάλου, ο οποίος, με την ευκαιρία της ανάληψης 
των καθηκόντων του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
εξής:

1) Είναι πολύ θετικό ότι έχουν δοθεί τρεις 
άδειες σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και έχουν 
ζητηθεί γύρω στις επτά ακόμη. «Στο τέλος του 
έτους θα έχουμε πιο πολλούς servicers από τράπε-
ζες, εξέλιξη πολύ θετική, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ 

Κάτω του 5% σε βάθος δεκαετίας τα κόκκινα δάνεια
δύσκολο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα. Βοηθιούνται έτσι και το τραπεζικό σύ-
στημα και η οικονομία».

2) Η διάταξη για την παροχή νομικής κάλυψης 
προς τα τραπεζικά στελέχη ήταν αποφασιστικής 
σημασίας. «Οι τράπεζες είχαν καθυστερήσει σε 
αρκετές αναδιαρθρώσεις και με τη διάταξη αυτή 
δημιουργούνται συνθήκες για πιο δραστήριες ανα-
διαρθρώσεις σε σχέση με το παρελθόν».

3) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα είναι μια 
σημαντική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τα 
κόκκινα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4) Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί «θα βοηθή-
σουν πάρα πολύ για να απεγκλωβιστεί η αγορά και 
να ορθολογικοποιηθεί».

Η εικόνα των εγχώριων τραπεζών
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνω-
σαν Πειραιώς, Εθνική και Eurobank, τα δάνεια σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν το α΄ 
τρίμηνο του έτους σχεδόν κατά 700 εκατ. ευρώ.

Διαγραφές 700 εκατ. από Πειραιώς
Η τράπεζα εμφάνισε οριακή αύξηση των νέων μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (70 εκατ. ευρώ) στη 
διάρκεια του α΄ τριμήνου, πήρε όμως διαγραφές 
700 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το απόθεμά τους να 
μειωθεί κατά 640 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω επίδοση, σε συνδυασμό με τη 
βελτίωση συνθηκών και προσδοκιών, οδηγεί στην 
εκτίμηση ότι ο φετινός στόχος μείωσης στα μη εξυ-
πηρετούμενα ανοίγματα θα επιτευχθεί χωρίς προ-
βλήματα.

Δυσκολότερη είναι η κατάσταση στα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια. Ο σχηματισμός νέων καθυστε-
ρήσεων, μετά από πτώση τεσσάρων συνεχόμενων 
τριμήνων, αυξήθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ το α΄ τρί-
μηνο της φετινής χρονιάς, επηρεασμένος αρνητικά 
από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Ρόλο στην αύξηση των νέων καθυστερήσεων 
έπαιξαν και τα δάνεια δύο εταιρειών που συγκα-
ταλέγονται στους μεγάλους πελάτες της Πειραιώς. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις για τις οποίες η τράπε-
ζα αποφάσισε να ακολουθήσει πιο αυστηρή προ-
σέγγιση.

Eurobank: Με διαγραφές 200 εκατ. 
μείωσε τα κόκκινα δάνεια
Οι αυξημένες διαγραφές δανειακών απαιτήσεων, 
ύψους 204 εκατ. ευρώ, συνέβαλαν καθοριστικά στη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της 
Eurobank κατά το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρή-
σης. Χάρη στις παραπάνω διαγραφές το απόθεμα 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε 
κατά 290 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την τράπεζα, περίπου το 80% των 
νέων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 
ημερών οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησαν να 
εξυπηρετούνται ρυθμισμένα δάνεια. Τα νέα δάνεια 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν κατά 
τη διάρκεια του α΄ τριμήνου σε 154 εκατ. ευρώ.

Καλύτερες επιδόσεις από την Εθνική
Η Εθνική, από την πλευρά της, μείωσε το απόθε-
μα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 200 
εκατ. ευρώ, χάρη σε ισόποσες διαγραφές δανείων. 
Διεύρυνε, έτσι, στα 700 εκατ. ευρώ την υπεραπόδο-
σή της έναντι των στόχων του προγράμματος.

Για πρώτη φορά, όμως, μετά από αρκετά τρίμη-
να, η τράπεζα δεν έδωσε στοιχεία εξέλιξης του ρυθ-
μού των νέων ρυθμίσεων, γεγονός που δικαιολογεί-
ται από το πάγωμα που προκάλεσε η αβεβαιότητα 
του α΄ τριμήνου.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημε-
ρών αυξήθηκαν κατά 139 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών 
(περίπου 70 εκατ. ευρώ) προήλθε από την επανε-
ξέταση δανείων τα οποία είχαν καταστεί ενήμερα 
μετά από ρύθμιση αλλά δεν πληρούσαν τις νέες, 
αυστηρότερες προδιαγραφές που έθεσε η Ευρωπα-
ϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority 
– EBA).

Πρόκειται κυρίως για στεγαστικά δάνεια τα 
οποία είχαν ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η κα-
ταβολή των έως τώρα δόσεων να μη συμπεριλαμβά-
νει αποπληρωμή κεφαλαίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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Οι επιδόσεις του 
α΄ τριμήνου στην 
κατεύθυνση της 
μείωσης των μη 
εξυπηρετούμενων 
δανείων δεν ήταν 
ικανοποιητικές, 
παρά το γεγονός 
ότι οι τράπεζες 
προχώρησαν σε 
διαγραφές που 
αντιστοιχούν 
στο 60% των 
διαγραφών που θα 
πραγματοποιηθούν 
το 2017.

Μπορεί κατά κοινή ομολογία 
το ξεκίνημα του 2017 στο 
μέτωπο των κόκκινων δα-
νείων να μην ήταν ικανο-
ποιητικό, ωστόσο για πρώ-

τη φορά μετά από πολύ καιρό οι διοικήσεις 
των τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξες για την 
επίτευξη των στόχων, βασιζόμενες και στη βελ-
τίωση του οικονομικού περιβάλλοντος μετά 
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Μπορεί, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΤτΕ) να ζητά από τις διοικήσεις των τραπε-
ζών μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πρό-
οδο στο κρίσιμο μέτωπο των κόκκινων δανεί-
ων, καθώς η εικόνα του α΄ τριμήνου δεν ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική, την ίδια ώρα όμως 
είναι η πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρί-
σης που οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους 
ένα θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης. Επιπλέον, 
το θεσμικό αυτό πλαίσιο διαμορφώθηκε μετά 
την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, αλλά και 
τις προσθήκες που έφερε η νέα συμφωνία της 
κυβέρνησης και αφορούν τον εξωδικαστικό, τη 
νομική κάλυψη, τους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς κ.ά., που λίγα χρόνια πριν θεωρού-
νταν αδιανόητα.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, σύμφωνα με 
την ΤτΕ αυτές του α΄ τριμήνου στην κατεύ-
θυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων 
πιστωτικών ανοιγμάτων –που περιλαμβάνουν 
και δάνεια σε ρύθμιση– (NPEs) δεν ήταν ικα-
νοποιητικές, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες 
προχώρησαν σε υψηλές διαγραφές. Διαγραφές 
που στο α΄ τρίμηνο αντιστοιχούν στο 60% των 
διαγραφών που θα πραγματοποιηθούν το 2017. 
Επιπλέον, στο ξεκίνημα του 2017 χάθηκε το 
«μαξιλάρι» που είχε δημιουργηθεί στο τέλος 

Φορτσάρουν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια
του 2016 από τις καλές επιδόσεις στη μείωση 
των κόκκινων δανείων που πέτυχαν κατά το β΄ 
εξάμηνο της περσινής χρονιάς.

Η ΤτΕ, λοιπόν, ζητά επιτάχυνση και απο-
φασιστικότερες κινήσεις στα δύσκολα μέτωπα, 
που είναι οι επιτυχείς ρυθμίσεις, δηλαδή η 
«θεραπεία» προβληματικών δανείων και η επι-
στροφή τους σε κανονικότητα, και οι εισπρά-
ξεις από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και 
πωλήσεις προβληματικών δανείων σε τρίτους.

Σύμφωνα με τα σχέδια, περίπου το 36% της 
μείωσης θα προέλθει από διαγραφές, ενώ το 
υπόλοιπο 64% από «θεραπεία» δανείων, ρευ-
στοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και πω-
λήσεις κόκκινων δανείων σε τρίτους.

Η εικόνα του α΄ τριμήνου δεν ήταν ιδι-
αίτερα ικανοποιητική όχι μόνο για την ΤτΕ 
αλλά και για τα στελέχη της τραπεζικής αγο-
ράς, αποδίδεται ωστόσο στην αβεβαιότητα που 
επικράτησε σχετικά με την αξιολόγηση και 
στις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του θε-
σμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική 
έκθεση της ΤτΕ, κατά το α΄ τρίμηνο οι τράπεζες 
«έπιασαν» τον στόχο μείωσης των NPEs (στο 
τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 103,9 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 105,2 δισ. ευρώ), ενώ απέ-
τυχαν στα NPLs (διαμορφώθηκαν στα 75,2 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 74,7 δισ. ευρώ).

Με εξαίρεση τα υπόλοιπα στον τομέα της 
καταναλωτικής πίστης, όπου οι τράπεζες ξεπέ-
ρασαν τον στόχο μείωσης των NPLs κατά 100 
εκατ. ευρώ, βρέθηκαν εκτός στόχων τόσο στα 
στεγαστικά (-400 εκατ. ευρώ) όσο και στα επι-
χειρηματικά δάνεια (-100 εκατ. ευρώ). Αλλά 
και στα NPEs η θετική επίδοση οφείλεται απο-
κλειστικά στα επιχειρηματικά δάνεια: αστόχη-
σαν τόσο στα στεγαστικά (απόκλιση 400 εκατ. 

ευρώ) όσο και στα καταναλωτικά (αστοχία 100 
εκατ. ευρώ).

Οι πιέσεις για την επίτευξη των στόχων θα 
ενταθούν από το φθινόπωρο, καθώς η ΤτΕ θε-
ωρεί εξαιρετικής κρισιμότητας την επίτευξη 
των στόχων του 2017 ενόψει του stress test που 
θα πραγματοποιηθεί το 2018 από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει οι διοικήσεις στις εποπτικές αρχές, 
πρέπει μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς τα 
NPEs να μειωθούν στα 98,2 δισ. ευρώ και τα 
NPLs στα 65,9 δισ. ευρώ.

Συνολικά το 2017 τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 10 δισ. 
ευρώ, κάτι διόλου εύκολο, δεδομένης της επι-
δείνωσης της εικόνας στο ξεκίνημα του έτους. 
Οι τράπεζες θα πρέπει πάση θυσία να πιάσουν 
τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων, 
καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύ-
ουν να μπουν σε περιπέτειες ενόψει του νέου 
stress test της ΕΚΤ.

Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη της αγο-
ράς, η ουσιαστική επιτάχυνση της αποπληρω-
μής των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, 
που σήμερα φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ, μπορεί 
να συμβάλει αποφασιστικά στην ομαλοποίηση 
των συνθηκών λειτουργίας πολλών επιχειρή-
σεων και στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών 
τους. Με δεδομένο ότι υπάρχει σαφής συσχέ-
τιση μεταξύ αποπληρωμής οφειλών Δημοσίου 
και μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
οι τράπεζες σημειώνουν ότι αν υλοποιηθεί το 
σχέδιο για τη χορήγηση μεγαλύτερης δόσης, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης, για 
την επιτάχυνση των αποπληρωμών των οφει-
λών του Δημοσίου, θα υπάρξει σημαντική θε-
τική επίδραση τόσο στην αντιμετώπιση των 
κόκκινων δανείων όσο και ευρύτερα στην οι-
κονομία.
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